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Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

e-foto Mgr. Ľubomír Piták

CESTA KU SKUTOČNÝM JASLIAM
Pred pár dňami som využil možnosť a zašiel som do Krakova na povestné predvianočné trhy. Stánky s ozdobami, keramikou, perníkmi, sladkosťami, vianočnými ozdobami... Proste bolo tam všetko, čo na taký trh patrí. Atmosféru dotvárali
vystúpenia rôznych spevákov a hudobníkov. Všetko bolo skvelé, avšak malo to jednu malú chybičku, za ktorú však nik nemohol! Slnečné, príjemné počasie skôr pripomínalo jar, než blížiace sa Vianoce!
Starší ľudia radi spomínajú,
že v minulosti bývalo na Vianoce iné počasie, ako dnes. Hovoria o treskúcich zimách, o metrovom snehu a veľkých závejoch.
Cesta do kostola bola v tých časoch namáhavá, ale zaiste aj romantická a radostná. Dnes už
nemáme ani silné mrazy, ani veľa snehu a keď sa objavia nejaké
záveje, odstráni ich technika.
Aj tohto roku pôjdeme
do kostola, aby sme sa, podobne ako betlehemskí pastieri, prišli pokloniť Spasiteľovi.
V tejto chvíli by mal byť v našich srdciach pocit radosti
a vďačnosti Bohu za tento dar
pre náš svet i náš život. Spolu
so svätým Pavlom by sme mali hovoriť: „Zjavila sa Božia milosť, ktorá prináša spásu všetkým ľuďom.“ (Tit 2,11)
Je ale pre nás ľahké prežívať tieto sviatky v ich hĺbke

a v ich význame? Myslím si, že
je to pre nás veľmi ťažké. Musíme sa prebrodiť k zmyslu
Vianoc cez ešte väčšie záveje,
ako naši predkovia. Tieto záveje nám nikto neodhrnie, ak
to nespravíme my sami. Sú to
záveje, ktoré zakrývajú zmysel
Vianoc. V moderných Vianociach je často Boh neprítomný
a na Krista sa zabúda.
Prvý takýto závej, ktorý zakrýva zmysel Vianoc by sme
mohli nazvať „predvianočný zhon“. Pre mnohých ľudí
dnešnej doby sú na sviatkoch
najdôležitejšie darčeky, koláče
a stoly plné kadejakých dobrôt. Bez tohto by si Vianoce
nevedeli ani predstaviť. Hlavný odkaz Vianoc je až druhoradý. Uznáte sami, že je to veľmi silný závej, ktorý nedovolí
naplno spoznať a prežiť udalosť Ježišovho narodenia.

Druhý závej by sme mohli
nazvať „vianočné umenie“. Nie
že by sme v tejto chvíli nemali obdivovať krásu vianočných
betlehemov, alebo nežnosť vianočných kolied. Veď je v nich
vyjadrený veľký prejav viery
a lásky k Ježišovi. Všetka vianočná výzdoba a celá sviatočná atmosféra má byť prostriedkom k tomu, aby sme si živšie
uvedomili a pripomenuli udalosti príchodu Mesiáša pred
dvoma tisíckami rokov. Tešiť sa
len z množstva farebných svetielok, krásnej výzdoby a melodických kolied je málo. To
by sme ostali len na pol ceste
k tým „skutočným jasliam“!
Je ešte veľa iných závejov,
ktoré zakrývajú cesty vedúce
k pravému zmyslu Vianoc. Pýtajme sa: „Čo robiť, aby sme dokázali odstrániť tieto záveje?“ Pomôcť nám môžu pastieri. Keď

anjeli od nich odišli, povedali si: „Poďme teda do Betlehema
a pozrieme, čo sa to stalo, ako
nám oznámil Pán“. Pastieri sa
nezastavovali na pol ceste. Prišli rovno na miesto, kde našli
Máriu a Jozefa i dieťa uložené
v jasliach. Aj dnes záleží na tom
slove „poďme“. Nezastavujme
sa len pri vianočnom stromčeku, darčekoch, prestretom stole, vianočných piesňach... Poďme aj my rýchlo do Betlehema.
Nájdime Máriu a Jozefa a obdivujme ich lásku k Ježišovi.
A predovšetkým nájdime Ježiša
a povedzme mu: „Ďakujem ti, že
si sa pre mňa narodil. Ďakujem ti,
že si ma prišiel zachrániť. Nedovoľ, aby kadejaké záveje zatienili
tvoje narodenie!“
Prajem všetkým krásne a požehnané Vianočné sviatky!
Ľuboš Šípoš,
správca farnosti
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Samospráva obce

Uznesenia zo zasadania obecného
zastupiteľstva
UZNESENIA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné (ďalej OZ)
ktoré sa uskutočnilo 3. 11. 2014
o 1630 hodine v zasadačke OcÚ
Sihelné – skrátené
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013
E. Schvaľuje:
1. Schvaľuje jednomyseľne prevod majetku postupom ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e) Zákona
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č.138/1991
Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení neskorších zákonov, zapísaného na LV 852 k. ú. Sihelné:
• E-KN parc. č. 1084 ostatné
plochy o výmere 377 m2 a E-KN
parc. č. 5099/1 zastavané plochy
o výmere 4 467 m2, avšak len tej
časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č. 404/2009
vyhotoveným Ing. Nečasom Petrom, zo dňa 15. 12. 2009 ako novovytvorený pozemok C-KN parc.
č. 404/8 ost. pl. o vým. 198 m2
a to diel č. 9 o výmere 1 m2, C-KN parc. č. 404/8 ost. pl. o vým.
198 m2 a to diel č. 10 o výmere
18 m2, C-KN parc. č. 404/8 zast. pl. o vým. 198 m2 a to diel č. 11
o výmere 179 m2,
• E-KN parc. č. 5099/1 zast. pl.
o vým. 4 467 m2 avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je
zobrazená v GP č. 404/2009 vyhotoveným Ing. Nečasom Petrom, zo dňa 15. 12. 2009 ako novovytvorený pozemok C-KN parc.
č. 403/3 zast. pl. o vým. 72 m2, C-KN parc. č. 404/4 zast. pl. o vým.
5 m2, C-KN parc. č. 405/10 zast.
pl. o vým. 91 m2 za sumu 1,85 €/
m2, výška celej kúpnej ceny je
677,10 €, kupujúcemu Eva Kornhauserová, bytom Sihelné.
Jedná sa o priľahlé pozemky
k rodinnému domu.
Splatnosť kúpnej ceny je najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
Z celkového počtu prítomných
poslancov hlasovali za: Marián
Staš, Peter Staš, Vladislav Kornhauser, Mgr. Ľubomír Lucoň,
Margita Ďubašáková, Jozef Ferníza, Emil Bielak, Mgr. Ľubomír Piták; zdržali sa: 0; proti: 0
Prevod majetku bol schválený
3/5-vou väčšinou.

2. Schvaľuje jednomyseľne prevod majetku postupom ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e) Zákona
č.258/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č.138/1991
Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení neskorších zákonov, zapísaného na LV 852 k. ú. Sihelné, E-KN parc. č. 5108/4 ost. pl. o vým.
21 590 m2, avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č. 2-873/2011 vyhotoveným Ing. Tomášom Bukovým, zo dňa 10. 11. 2011 ako novovytvorený pozemok C-KN parc.
č. 1091/2 ost. pl. o vým. 48 m2 a C-KN parc. č. 1090/5 ost. pl. o vým.
107 m2 za sumu 1,85 €/m2 výška
celej kúpnej ceny je 286,75 €, kupujúcemu Václav Tarčák, bytom
Sihelné.
Jedná sa o priľahlé pozemky
k rodinnému domu.
Splatnosť kúpnej ceny je najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
Z celkového počtu prítomných poslancov hlasovali za: Jozef Ferníza, Vladimír Kornhauser, Mgr. Ľubomíra Nováková,
Peter Staš, Margita Ďubašáková, Mgr. Ľubomír Luscoň, Marián Staš, Emil Bielak; zdržali sa: 0;
proti: 0.
Prevod majetku bol schválený
3/5-vou väčšinou.
3. Žiadosť pána Miloša Maslaňáka, bytom Sihelné o predlženie
nájomnej zmluvy na dva roky.
4. Schvaľuje finančný príspevok na deti, ktoré navštevujú záujmové útvary Centra voľného času
Maják na rok 2015 a zároveň Vás
žiadame o zaslanie prepočtu nákladov na jedného žiaka.
5. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Spojenú
školu internátnu M. Urbana v Námestove vo výške 100 €.
6. Žiadosť Rímskokatolíckej
cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie o poskytnutie dotácie na mzdy
a prevádzku školských zariadení
bude zaradená do rozpočtu obce
na rok 2015.
F. Neschvaľuje:
1. Žiadosť pani Marty Kozákovej, bytom Sihelné o zhotovenie
osvetlenia k jej rodinnému domu
z dôvodu, že sa nejedná o miestnu
komunikáciu.
2. Žiadosť OHL ŽS, Bratislava o predlženie termínu pre rozkopávku miestnych komunikácií
na stavbu ZÁSOBOVANIE VO-

Milí spoluobčania
Touto cestou chcem poďakovať
všetkým občanom, ktorí sa volieb zúčastnili a vložili do mňa dôveru. Verím, že pomocou poslancov obecného zastupiteľstva a aj Vás milí spoluobčania sa mi to podarí túto funkciu
zvládnuť a svoje ciele splniť.
Vďaka patrí bývalému pánovi starostovi za vykonanú prácu a všetkým
poslancom, ktorí strávili v obecnom
zastupiteľstve predchádzajúce roky.
Sme na začiatku Vianoc a Nového roka, preto mi dovoľte, aby
som všetkým obyvateľom našej obce v mene svojom i v mene pracovníkov obce zaželal príjemné, pokojné sviatky, a aby rok 2015
bol pre Vás všetkých úspešný.
A na záver Vás chcem všetkých pozvať na Batôžkový, Obecný
ples a futbalový turnaj o Sihelský pohár.
Mgr. Ľubomír Piták
DOU A KANALIZÁCIA ORAVSKÉHO REGIÓNU– 2. ETAPA.
Mgr. Jozef Gabriel, starosta obce
UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadania OZ,
ktoré sa uskutočnilo 15. 12. 2014
o 1300 hodine v zasadačke OcÚ
Sihelné
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Výsledky volieb do orgánov
samosprávy obce.
2. Že starosta obce Sihelné
Mgr. Ľubomír Piták zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce.
3. Že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Peter Staš, Jozef Ferníza, Mgr. Ľubomír Luscoň,
Mgr. Ľubomíra Nováková, Ľubomír Vonšák, Dáša Chudiaková,
Vladimír Bielak, Dušan Grobarčík.
D. Ukladá:
1. Predsedom komisii vybrať
členov do komisii a navrhnúť plán
činnosti komisií.
E. Schvaľuje:
1. Program rokovania ustanovujúceho zastupiteľstva.
2. Za zástupcu starostu obce
Mgr. Ľubomíra Luscoňa.
3. Mgr. Ľubomíru Novákovú
za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
4. Komisie, a to kultúrnu, športovú a stavebnú spojenú s verejným obstarávaním.

5. Predsedu kultúrnej komisie
Mgr. Ľubomíru Novákovú.
6. Predsedu športovej komisie
Petra Staša.
7. Predsedu stavebnej komisie
a verejného obstarávania Jozefa
Fernizu.
8. Odmenu poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 25 €
za zasadanie, ktorá bude vyplatená raz ročne.
9. Odmenu kontrolórke a zapisovateľke obecného zastupiteľstva
vo výške 25 € za zasadanie, ktorá
bude vyplatená raz ročne.
10. Schvaľuje plat starostu obce
podľa § 3. ods. 1 zák. č. 253/1994
Z. z. v sume 1 632 € a podľa § 4
ods. 2. zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 26,8 %.
11. Zásady o hospodárení s finančnými prostriedkami obce Sihelné.
12. VZN č. 1/2014 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sihelné.
13. Žiadosť Mgr. Jozefa Gabriela, bytom Sihelné 478 o preplatenie 33 dní nevyčerpanej dovolenky vo výške 3 149,85 €.
14. Komisiu na majetkové priznanie starostu obce poslancov:
Peter Staš, Jozef Ferníza, Mgr. Ľubomír Luscoň, Mgr. Ľubomíra
Nováková, Ľubomír Vonšák, Dáša Chudiaková, Vladimír Bielak,
Dušan Grobarčík, Marián Staš.
F. Neschvaľuje:
1. Obecnú radu obce Sihelné.
starosta obce,
Mgr. Ľubomír Piták

Samospráva obce
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15. 12. 2014 Zľava: kontrolórka Anna Luscoňová, poslanci: Vladimír Bielak, Dáša Chudiaková, Jozef Ferníza, Ľubomír Vonšák, starosta obce
Mgr. Ľubomír Piták, poslanci: Peter Staš, Dušan Grobarčík, Mgr. Ľubomíra Nováková, Mgr. Ľubomír Luscoň, Marián Staš – chýba e-foto františek vorčák

Výsledky volieb do orgánov územnej
samosprávy v obci Sihelné v roku 2014
Komunálne voľby sa konali v sobotu 15. 11. 2014 od siedmej hodiny a prvýkrát trvali len
do ôsmej hodiny večer.
Volebná účasť bola opäť nadpriemerná 57,66% ale nižšia
oproti volebnej účasti z roku
2010 kedy bola 64,33%.
Z dvoch kandidátov na starostu obce voliči zvolili za nového starostu obce Mgr. Ľubomíra
Pitáka s počtom 451 hlasov.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:
• Mgr. Jozef Gabriel 372 platných
hlasov
• Mgr. Ľubomír Piták 451 platných hlasov.
Za starostu obce bol zvolený Mgr. Ľubomír Piták (SMER
– sociálna demokracia) s počtom 451 platných hlasov.
Kandidáti, ktorí boli zvolení
za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov
v ich rámci v poradí podľa počtu
získaných hlasov:

• Ľubomír Luscoň Mgr., SMER
sociálna demokracia, 373;
• Ľubomíra Nováková Mgr.,
SMER sociálna demokracia, 352
• Ľuboš Vonšák, Kresťansko-demokratické hnutie, 278;
• Peter Staš, nezávislý kandidát,
278;
• Marián Staš, nezávislý kandidát, 275;
• Jozef Ferniza, nezávislý kandidát, 246;
• Dáša Chudiaková, Kresťanskodemokratické hnutie, 229;
• Vladimír Bielak, Sieť, 224;
• Dušan Grobarčík, nezávislý
kandidát, 219;
Nahradníci – kandidáti, ktorí
neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:
• Oľga Hajdučáková Mgr., SMER
sociálna demokracia, 219;
• Tomáš Pindjak, Sieť, 216;
• Jozef Chudják Bc., Kresťanskodemokratické hnutie, 198;
• Margita Ďubašáková, Kresťansko-demokratické hnutie, 196;
• František Grižák, Sieť, 189;

• Miroslav Brandys, Kresťanskodemokratické hnutie, 187;
• Beata Grižáková, Mgr., SMER
sociálna demokracia, 164;
• Peter Ďjubašák, SMER sociálna
demokracia, 154;
• Ján Sivoň, Sieť, 152;
• Katarína Vorčáková, Mgr.,
SMER sociálna demokracia, 141;
• Anton Vnenčák Mgr. Kresťansko-demokratické hnutie, 138;
• Stanislav Kekeľák, SMER sociálna demokracia, 112;

• Jozef Grižák, Sieť, 112;
• Pavol Vnenčák, Ing., Sieť 106;
• Alena Vojtašáková Mgr., Kresťansko-demokratické hnutie 103;
• František Chromčák, Sieť, 98;
• Karol Ferneza, Kresťansko-demokratické hnutie 89;
• Jana Pavilková, Mgr., Smer so
ciálna demokracia, 76;
• Pavlína Fernezová, Smer sociálna demokracia, 76.
Zápisnica z komunálnych volieb v Sihelnom

Združenie BIELA ORAVA pre všestranný rozvoj obcí
regiónu Biela Orava

VÝVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU OBCE SIHELNÉ
MESIACE
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

PLASTY
23. 1.
23. 2.
23. 3.
28. 4.
27. 5.
24. 6.
24. 7.
24. 8.
23. 9.
23. 10.
26. 11.
21. 12.

PAPIER
30. 1.
27. 2.
27. 3.
29. 4.
28. 5.
25. 6.
20. 7.
27. 8.
16. 9.
28. 10.
27. 11.
–.

SKLO
14. 1.
11. 2.
11. 3.
13. 4.
11. 5.
8. 6.
1. 7, 27. 7.
13. 8.
2. 9., 24. 9.
14. 10.
12. 11.
10. 12.
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Na zamyslenie / Informácie / Prianie

Roráty
Neznáme slovo, či čaro adventu? Dnešný svet je obklopený rýchlosťou, povinnosťami,
schôdzkami, zábavou, vidinou zárobku, a to je kolotoč, ktorý sa točí neustále dookola. Nemáme čas
zastaviť sa a rozmýšľať nad svojím životom. Adventný čas nech
nie je len časom nákupnej horúčky, nech má pre nás predovšetkým
duchovný obsah. Dňa 13. decembra sme mali možnosť zažiť hlbokú oslavu Božej Matky.
Za svetla sviečok sa v našom
kostole slávili „roráty“. Roráty predstavujú špecifickú podobu
rannej mariánskej omše v adventnom čase, ktorej názov je odvodený z úvodného spevu „Rorate caeli, desuper...“ – Roste nebesia z výsosti...
Roráty začínajúce skoro ráno
pred svitaním pripomínajú staré prorocké texty, ktoré hovoria

o tom, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“.

V minulosti boli rorátne sv. omše v adventnom čase na každo-

dennom poriadku, zúčastňovalo
sa ich množstvo ľudí, ba dokonca celé rodiny so svojimi malými
deťmi. Ľudia vstávali veľmi skoro a úzkym chodníčkom po vŕzgajúcom snehu smerovali do susednej Rabče. Neboli hodiny či budíky a horlivé staré ženy, s lampášmi v ruke vstávali v noci a ponáhľali sa na omšu, nakoniec však
mrzli pred zatvoreným kostolom.
Po omši, cestou domov, keď sa začalo rozvidnievať, zisťovali, že ich
široké sukne mali oblečené naopak a hrubé vyšívané odievačky
prehodené opačne. Napriek týmto „trapasom“, skorému vstávaniu a náročnej ceste, častokrát
brodiac sa snehovými závejmi ľudia mali v obľube rorátne omše.
Je mnoho tmy, ktoré má naša doba, ale aj v nej sa má narodiť
Kristus – Svetlo. Ako aj deti sa celý advent usilujú robiť dobré skutky, buďme aj my k sebe dobrí a milí. Nech tajomstvo betlehemskej
noci žiari všetkým... Deťom, mladým a aj tým starým.
Mgr. Jana Vonšáková

Dáša Chudiaková, Sihelné

Praje všetkým svojim zákazníkom aj ostatným
spoluobčanom pokojné prežitie
Vianočných sviatkov
a počas celého nastávajúceho Nového roku 2015

Vám prajem
• dobrú náladu, pretože s ňou je život veselší
• šťastie, pretože sním je život jednoduchší
• peniaze, pretože s nimi si môžete užívať život plnými dúškami
• ale hlavne Vám prajem pevné zdravie, vzájomné porozumenie
a Božie požehnanie, pretože bez neho je nám to všetko úplne
zbytočné!
D.Ch

AKO TRIEDIŤ ODPAD?
PLASTY: • patria sem: plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží,
šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok, + tetrapak, plechovky, konzervy;
• nepatria tu: znečistené plasty (farbami, potravinami …), obaly od sladkostí a slaností,
guma, molitan, plastové obaly z motorových olejov, kuchynský odpad!
PAPIER: • patria tu: noviny, časopisy, knihy, zošity, papierové obaly, kartón, kancelársky
papier;  • nepatrí tu: znečistený papier, hygienické potreby, obaly od sladkostí a slaností...
SKLO: • patria tu: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre; • nepatrí sem: znečistené
sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky, sklobetóny, uzávery
z fliaš...

Informácia
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REFERENDUM O RODINE: HISTORICKÁ
VÝZVA PRE VŠETKÝCH, KTORÍ ŽIJÚ
V NÁDEJI…
Na základe občianskej
petície s vyše 400 tisíc
podpismi a rozhodnutia
prezidenta Slovenskej
republiky sa
7. februára 2015
uskutoční referendum
o záležitostiach týkajúcich sa
ochrany práv rodiny.
Prečo je potrebné zúčastniť sa
referenda? Tu naozaj nejde o voľbu poslancov, starostov na 4 – 5
rokov. Je to výzva pre nás všetkých, ktorým záleží na tradičných
hodnotách, pre ktorých je rodina ako čosi samozrejmé. Lenže je
tu nebezpečenstvo, že nám začne
malá menšina presadzovať myšlienky im blízke ako životný štýl
pre všetkých. Aby našim deťom
už od materskej školy nevštepovali rôzne sexuálne praktiky, prá-

vo na voľný sex, právo na výber pohlaví, podľa toho ako to momentálne cíti… a keď to dieťa alebo rodič odmietne, tak bude postihovaný (čo sa už stalo v Nemecku).
Podpora manželstva ako zväzku muža a ženy, právo dieťaťa
na otca a matku a prednostná zodpovednosť rodičov za výchovu svojich detí sú trvalé kresťanské hodnoty, ktoré nám nemôžu byť ľahostajné. Stále častejšie sa však u nás
a vo svete spochybňuje chápanie
a oslabuje význam manželstva,
rodiny a základných ľudských
práv. Preto bude referendum dôležité nielen vo vnútroštátnom,
ale aj v medzinárodnom kontexte.
Ja aj s mojou rodinou sa referenda zúčastnim a hlasovať budem
3-krát áno.
Anna Chudjáková
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NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
Najstarší občania
Anna Vonšáková, Pavol Sučák
85 rokov:
Jozefína Fernezová, Žofia Grobarčíková, Jozef Juráš, Apolónia Juritiaková, Johana Kozáková, Anton Luscoň, Karol Sivoň, Jozef Vronka
80 rokov:
Ondrej Brandys, Mária Gocoliaková, Ignác Chudják, Ignác
Chudják
75 rokov:
Žofia Bielaková, Pavol Ferneza, Paulína Fernezová, Pavlína
Fernezová, Jana Grobarčíková,
Margita Chromčáková, Emil
Chudjak, Jana Juriťáková
70 rokov:
Jozef Bielak, Pavol Butor, Margita Ďubašáková, Anna Grobarčíková, Žofia Grobarčíková,
Ignác Luscoň, Terézia Mlynarčíková, Anton Pindjak, Vendelín Staš, Karol Vnenčák, Margita Vojtasová
65 rokov:
Mária Ďubašáková, Jozef
Gabriel, Jozef Chudjak, Jozef
Chudjak, Zdena Mazuráková,
Petron Murin, Florian Pindjak,
Štefan Pjontek, Žofia Rusnáková Ján Staš, Jana Vnenčáková
60 rokov:
Anna Bielaková, Margita
Gabrielová, Milan Genšiňák,
Marta Chudiaková, Margita
Klušáková, Jozef Kozák, Margita Maslaňáková, Karol Rusnák, František Sivoň, Emília
Vonšáková
50 rokov:
Ján Belkoťak, Anton Brezoňák,
Anna Ďubašáková, Ján Ferneza, Pavol Ferneza, Jozef Ferniza, Jozef Gabriel, Veronika
Gabrielová, Štefan Glovaťák,
Marta Grižáková, Helena Gužiňáková, Anna Chudjáková,
Božena Juritiaková, Anna Kormančíková, Viera Kozáková,
Margita Ľudmová, Jozef Mazurák, Anna Mazuráková, Mária Mazuráková, Marta Rusnáková, Mária Skurčáková, Miroslav Vnenčák, Marta Vnenčáková, Mária Vonšáková, Katarína Vorčáková.
Jubilanti k 16. 12. 2014
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Obecný ples
Obec Sihelné
organizuje 3. januára 2015
v kultúrnom dome Obecný ples
VŠETCI STE SRDEČNE POZVANÍ
Vstupenky
si môžete zakúpiť
na známych miestach

Batôžkový ples

Rodinný batôžkový ples!
V duchu myšlienky ,,všetci sme jedna veľká rodina, tak sa
bavme spolu“, sa snažíme už 6 rokov počas Vianočných sviatkov, rozbehnúť tradíciu rodinných batôžkových plesov, symbolicky k sviatku Sv. rodiny.
Už 6 rokov sa poväčšine stretávame tie isté rodiny, mamky,
ockovia, starí rodičia a deťúrence, ktoré vždy za ten rok o čosi
podrastú. Spolu sa zabávame, súťažíme, každý, kto zahrá na nejaký hudobný nástroj alebo zaspieva, je obdarený naším obdivom a potleskom.
Z jasličiek sa nám rozdáva láska! Sme k sebe o čosi milší a pozornejší. Prichádza k nám cez rozžiarené oči malého dieťaťa.
Prečo sa o to nepodeliť aj s ostatnými a vzájomne sa utvrdiť
v tom, že rodina je pre nás neskutočným darom. Môcť sa oprieť
jeden o druhého, byť si vždy na pomoci, podeliť sa s radosťou
ale aj smútkom a trápením.
Deti sú darom pre svojich rodičov a rodičia sú darom pre svoje deti!
Navzájom sa obdarujme záujmom o tých druhých a keďže
sme aj ako farnosť jedna veľká rodina, príďte aj ostatní medzi
nás so svojimi rodinkami a umocnime kúzlo Vianoc naším spoločným stretnutím, na ktoré Vás srdečne pozývame...
Dňa 28. 12. 2014 o 15 00 hod
Kultúrny dom Sihelné
RODINNÝ BATÔŽKOVÝ PLES!
Cena vstupného je 7 eur na rodinu (DJ, káva, čaj)
Obdarujme sa navzájom, tak treba doniesť niečo
maličké do tomboly! Doneste si so sebou aj batôžky s občerstvením! Každý, kto predvedie svoj talent v hudbe, tanci, speve a hovorenom slove dostane špeciálnu odmenu! Všetci sa na Vás tešíme!
Farské rodiny!

Futbalový turnaj
o Obecný pohár Sihelné
Futbalový klub Sihelné poriada
futbalový turnaj
o Obecný pohár Sihelné
USKUTOČNÍ SA 27. – 28. 12. 2014
v školskej telocvični
PRÍĎTE POVZBUDIŤ SVOJICH FAVORITOV

POČET OBYVATEĽOV
SIHELNÉ k 16. 12. 2014
2112 obyvateľov
Narodených – 21 detí
Prihlásených – 6 občanov
Zomrelých – 14 občanov
Odhlásených – 25 občanov

Mládežnícky
zbor…
Chcete nejako spestriť
liturgiu v Sihelnom?
POZÝVAME VŠETKÝCH,
KTORÍ RADI SPIEVAJÚ
ALEBO HRAJÚ NA NEJAKÝ HUDOBNÝ NÁSTROJ,
ABY SA PRIDALI DO MLÁDEŽNÍCKEHO ZBORU. Tento zbor založili pred nedávnom sestry Bjelákové. Môžu sa pridať žiaci zo základnej školy, ale aj stredoškoláci.
Tak neváhajte a pridajte sa!!!
M. Chudjáková

VITAJTE MEDZI
NAMI – narodení
Narodení do 19. 12. 2014
Marta Bieláková, Mária Brontvajová, Veronika Gabrielová, Zuzana Gabrielová, Zuzana
Genšiňáková, Anna Grižáková,
Katarína Grižáková, Lucia Gužiňáková, Anna Chudjaková, Jana Jagelková, Lenka Kolčáková,
Marta Kormančíková, Michaela Kozáková, Janka Mačincová,
Barbora Maslaňáková, Mária
Mlynarčíková, Mária Padušňáková, Jana Pavilková, Miroslava Rajniaková, Parícia Rajniaková, Gabriela Rusnáková, Erika Skurčáková, Lenka Vnenčáková, Martina Vonšáková

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

do 16. 12. 2014
Erik Grobarčík, Jozef Gura, Jozef Chudják, Jozef Jagelka, Johana Jančová, Ján Kováč, Pavol Kovalíček, Vendelín Masničák, Roman Sivoň, Apolónia Sivoňová, Jozef Tomašák, Pavlína Vonšáková, Žofia
Vonšáková, Žofia Vonšáková
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